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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةيداعلا ةايحلا نم ةاحوتسم  -نالثم امهو ، -مويلا ايجروتيللا انل اهمدقت يتلا لاثمألا
روصلا لالخ نم ،ذفاون حتفيو عقاولا بقاري يذلا ،ةهبنتملا عوسي ةرظن نع انل فشكتو
،مهفلل ةلهس ةقيرطب عوسي مّلكت .ناسنإلا ةايح ىلعو هللا ّرس ىلع ،ةريغصلا ةّيمويلا
ودبت يتلا ،ةّيمويلا ءايشألا ىّتح هّنأ انمّلع ،اذكهو .ةّيمويلا ةايحلاو عقاولا نم روصب مّلكتو
هللا روضح اهنكسي ،بعتب وأ هابتنا نودب اهب ريسن يتلاو ،ةهباشتم نايحألا ضعب يف
نع ثحبلا" نم نّكمتن ىّتح ،ةهِّبنتم نيعأ ىلإ ةجاحب اًضيأ نحن ،كلذل .ىنعم اهل يأ ،يفخلا
".ءيش ّلك يف هدوجوو هللا
ةّبحب ،ملاعلاو ءايشألا بلق يف نكسي يذلا هروضح يأ ،هللا توكلم مويلا عوسي ُهِّبَشُي
ىتح ومنت اهّنإف ،ضرألا يف تيقلُأ اذإ ،كلذ عمو .اًّدج ةريغص اهّنإ .بوبحلا رغصأب يأ ،لدرخلا
انعنمي ،نايحألا ضعب يف ،نكل .هللا لعفي اذكهو  4، 31-32).سقرم .ار( ةرجش ربكأ حبصت
دوقي فيك هللا ةيؤرو فّقوتلا نم ،انماّيأ ألمت يتلا ةديدعلا ةطشنألاو ،ملاعلا جيجض
تبنت يتلا ،ةحلاص ةريغص ةرذب لثم ،لمعي هللا ّنأ دّكؤي ليجنإلا نإف ،كلذ عمو .خيراتلا
.عيمجلا يف شاعتنالاو ةايحلا ثعبت ،ةرضن ةرجش ىلإ لّوحتت ،اًديورو اًديورو .ءطبو تمصب
،هلل وه حلاص وه ام لك ّنإف ،اذه عمو ،اًليلق اًئيش ةحلاصلا انلامعأ ةرذب ودبت كلذك
،ةعضاوتم ةقيرطب ومني ريخلا ّنأ اًمئاد رّكذتنل .ءطببو عضاوتب اًرمث يتؤي ،يلاّتلابو
.ةيئرم ريغ اًبلاغ ،ةّيفخو
نم ٍريثك يف .انيف ةقثلا سرغي نأ لثملا اذهب عوسي ديري ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةنراقم ريخلا فعض ىرن انّنأل ،طابحإلاب باصن نأ نكمملا نم ،عقاولا يف ،ةايحلا فقاوم
انّنأ ىرن امدنع ،ةقثلا مادعنا ببسب للشلل ملستسن نأ نكميو .ةرهاظلا ّرّشلا ةّوقب
يقلُن نأ ليجنإلا اّنم بلطي .اًدبأ رّيغتت ال رومألا ّنأ ودبيو ،ةجيتن نود نم نكل ،انمزتلا
ىرت نأ فرعت ،ربكأ نويع انيدل نوكي نأ بلطي هّنإ ؛عقاولا ىلعو انسفنأ ىلع ةديدج ةرظن
ّبُح لثم اًمئاد لمعي يذلا هللا روضح فشتكن ىتح ،رهاظملا ءارو ام ىلإ اميس ال ،دعبأ ام ىلإ
يضملل ةّوقلا انحنمي ام اذهو ،انتقث يه هذه .خيراتلا ضرأ يفو انتايح ضرأ يف عضاوتم
جرخن ىتح اًضيأو ،فقوملا اذه مهم وه مك .هرمث يتؤيس يذلا ريخلا عرزنل ،ربصب موي ّلك اًمدق
اًعيمج مزتلن نأ هسفن تقولا يفو ،هللا يدي نيب انّنأب ةقث دادزن نأ !ةحئاجلا نم اًدّيج اًجورخ
.تابثلاو ربصلاب ،ديدج نم ءدبلاو ءانبلا ةداعإ لجأ نم
ناميإلا ةمزأ دهشن امدنع ةّصاخ ،ةقثلا مدع ناؤز تبني نأ اًضيأ نكمي ،ةسينكلا يف ىتح
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ةطبترم ريغ رْذَبلا جئاتن ّنأ اًدبأ َسنن ال نكل .ةفلتخملا تاردابملاو عيراشملا لشفو
ةَرذِبلا ةّوقو .ربصو مازتلاو ّبُحِب عرزن نأو ،عرزن نأ انيلع نحن .هللا لمعب لب :انتاردقب
فيك كردي ال ّمث ،ةَرذِبلا يقلُي عرازملا :مويلا يناثلا لثملا يف عوسي اهرّسفي .ةّيهلإ
ال امدنع ىتح ،ليللا يفو ،راهنلا يف ،اًّيئاقلت ومنت اهسفن ةَرذِبلا ّنأل ،اهرامث يتؤت
يف لمأ اًمئاد كانه ،اًفافج رثكألا يضارألا يف ىتح ،هللا عم  26- 29).تايآ .ار( كلذ عّقوتي
.ةديدج معارب روهظ
ءايشألا يف لمعي يذلا هللا ةمظع ىرن نأ انمّلعتل ،ةعضاوتملا ّبّرلا ةمداخ ،ميرم ةسيدقلا
.موي ّلك هب قثنل .سأيلا ةبرجت ىلع بّلغتن نأو ،ةريغصلا

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةمزأ ببسب يناعت يتلا ،ايبويثإ يف يارغيت ةقطنم ناكس نم صاخ لكشب بيرق انأ
ِّلصنل .عوج كانه دجويو ،ةعاجم مويلا دجوي .ةعاجملل ءارقفلا رقفأ تضَّرع ،ةريطخ ةيناسنإ
ةداعتساو ،عيمجلل ةيّحّصلاو ةيئاذغلا ةدعاسملا نامضو ،فنعلل يروف فقو لجأ نم اًعم
لجأ نم نولمعي نيذلا عيمج ركشأ دّدصلا اذه يفو .نكمم تقو عرسأ يف يعامتجالا ماجسنالا
مالسلا .تاينلا هذه اهمامأ عضنو ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ ِّلصنل .سانلا ةاناعم فيفخت
...ميرم اي كيلع
مامأ اننيعأ قلغن نأ اننكمي ال .لافطألا ةلامع ةحفاكمل يملاعلا مويلاب سمأ لافتحالا مت
لمعلا ةمظنم تاريدقت بسح .ملحلاو ةساردلاو بعللا قح نم نومرحُي نيذلا لافطألا لالغتسا
! ١٥٠ةاسأم اهّنإ :مويلا لمعلا يف مهلالغتسا متي لفط نويلم  ١٥٠نم رثكأ دجوي ،ةيلودلا
يناعي !مويلا ثدحي رمألا اذه .ايلاطيإو اسنرف عم ،اينابسإ ناكس عيمج لثم اًبيرقت :نويلم
نم اندوهج اًعيمج ددجنل .لافطألا ةلامع يف مهلالغتسا متي :رمألا اذه نم لافطألا نم ريثكلا
.اننمز نم ةيدوبعلا هذه ةلازإ لجأ
يتلا ةنيفسلا ماطح لابقتسا لفح ،ةيلقص يف ،اتسوغوأ يف مويلا رهظ دعب ماقيس
ضيبألا رحبلا يف يسآملا نم ديدعلل زمرلا اذه  ٢٠١٥.ليربأ ناسين  ١8يف تمّطحت
رثكأ ةيناسنإ روهظ ىلإ اًيعاد نكيلو عيمجلا رئامضل ةمئاد ةدشانم َقبيل ،طسوتملا
يف ةربقم ربكأ طسوتملا ضيبألا رحبلا حبصأ دقل :ركفنل .ةالابماللا رادج مدهت اًنماضت
.ابوروأ
نأ مهعجشأو نيعوطتملا يبلق ّلك نم ركشأ :مدلاب نيعربتملل يملاعلا مويلا اًدغ فداصي
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!اًركش !مكل ًاليزج اًركش :ةّيناجملاو ءاخسلا ميق ىلع اودهشي نأو ،مهلمع اولصاوي
ىلإو اًئينه ًءاَدَغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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